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ABSTRAKT 
Syfte: Undersöka hur fritidspedagoger arbetar med utomhuspedagogik och deras 

förhållningssätt till ämnet. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta 

fritidspedagoger, fyra från landsbygden och fyra från staden. Resultat: Samtliga 

pedagoger fann ett personligt intresse för att vistas utomhus och detta syntes i deras 

verksamhet. Pedagogerna definierade Utomhuspedagogik som att vara utomhus och att 

bedriva verksamhet där. De anser att man lär sig lättare och på ett annat sätt utomhus. 

Fritidshemmen hade olika tillgång till natur respektive kultur och de hinder som uppstod 

för pedagogerna att bedriva utomhuspedagogik var bland annat tidsbrist, tillgänglighet, 

barnens brist på bra kläder och barngrupper och personal. Slutsats: Kunskapen hos 

pedagogerna angående utomhuspedagogik var relativt liten men deras personliga 

intresse höll ämnet vid liv i deras verksamheter. Mängden utomhuspedagogik skiljde sig 

inte avsevärt mellan fritidshemmen utan det som gick att se var hur 

utomhuspedagogiken tillämpades. Pedagogerna fick planera och strukturera upp 

verksamheten olika mycket beroende på om fritidshemmet var beläget i staden 

respektive på landsbygden. 
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1 INTRODUKTION 
Knight (2009) ställer sig frågan om varför barn i England idag är mer stillasittande 

än barn från tidigare generationer. Hon menar att det dels kan bero på att föräldrar 

idag får intrycket av att världen är en farlig plats. Barnen behöver därmed mer 

övervakning vilket resulterar i att barnen hålls inomhus i tryggheten. Författaren vill 

därför uppmuntra barn till att vara utomhus. Szczepanski, Malmer, Nelson och 

Dahlgren (2006) menar att vi i dagens moderna samhälle behöver skapa miljöer där 

utomhuspedagogik kan tillämpas, då välbefinnande och hälsa är en stor aspekt inom 

utomhuspedagogiken. Välmående och hälsa verkar vara en stor del i många 

verksamheter i dagens skola. 

 

Vi är två blivande fritidspedagoger som båda har läst ämnet idrott och hälsa som 

inriktning respektive specialisering. I detta ämne har vi fått ta del av friluftsliv och 

även lite om ämnet utomhuspedagogik. En av oss har även i utbildningen läst 

inriktningen Natur, friluftsliv och lärande i fritidshem. Detta har stärkt oss till att 

intressera oss för ämnet utomhuspedagogik ytterligare och det blev därmed vårt 

självklara val inför examensarbetet.  

 

Då vi sökt på utomhuspedagogik i olika forum fann vi mycket forskning om det 

knutet till förskolan eller skolan, men ingenting om fritidshemmet. Därför kände vi 

att det skulle vara intressant att titta lite närmare på hur fritidspedagoger jobbar med 

utomhuspedagogik. Vi ställde oss frågan om det såg olika ut beroende på var man 

befinner sig geografiskt sett. Jobbar de på olika sätt och ser de på 

utomhuspedagogiken olika? Beror detta på vad de har runt om fritidshemmet och den 

närmiljö som de befinner sig i? Detta ville vi titta lite närmare på. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Definition av utomhuspedagogik 

Definitionen av begreppet utomhuspedagogik kan beskrivas som ett platsbaserat 

lärande, oftast relaterat till en utomhusmiljö. Detta skriver Eskilsson och Szczepanski 

(1999) som vidare menar att begreppet direkt kan översättas från det engelska out-

door education. Hur begreppet outdoor education definieras beror enligt 

Hammerman, Hammerman och Hammerman (2001) på vem man frågar. De själva 

väljer att definiera det som ”using the outdoors as a laboratory for learning” (s. 5). 

Även Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att ”utomhuspedagogikens didaktiska 

identitet bestäms rimligtvis av att den fysiska natur- och kulturmiljön tillhandahåller 

lärandets innehåll” (s. 38). Nationalencyklopedin beskriver det på följande sätt: 

Pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. (…) Den bygger på en 

växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt 

utövas den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och 

kulturlandskap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

Även Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, förklarar utomhuspedagogik 

som ett platsbaserat lärande och att platsen oftast är kopplad till utomhusmiljön, då 

”utemiljö och upplevelse är centralt” (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 

2013). Vad som beskrivs som utomhusmiljö är många. Szczepanski, Malmer, Nelson 

och Dahlgren (2006) menar att 

utomhuspedagogikens identitet kan återfinnas i både editerade, tillrättalagda, 

landskap som botaniska trädgårdar, djurparker, natur- och kulturhistoriska 

museer preparerade för pedagogiska aktiviteter och syften. Den kan även 

återfinnas i icke-editerade landskap som kan utgöras av våra städer, odlings- och 

skogs- samt vattenlandskap (s. 91). 

Nationalencyklopedin beskriver att undervisningen kan ”förläggas i både urbana och 

rurala miljöer” (a.a.). Slutligen skriver Ford (1986) att definitionen av outdoor 

education ”tells where the learning takes place, the topic to be taught, and the 

purpose of the activity” (s. 2). Även här förklaras begreppet med att det oftast sker 

utomhus. Ford ger exempel på naturområden som ängar, skogar och sjöar men även 

mer urbana miljöer. Hon har följande definition av begreppet: ”Outdoor education is 

education in, about, and or, the out of doors” (a.a., s. 2). 

2.2 Lärande inom utomhuspedagogik 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) 

betonas vikten av att skolan ska ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende” (s. 9) och att använda sig av en varierad lärandemiljö, även utanför 

skolbyggnadens väggar, för att få den så berikad som möjligt. Kursplanerna för bland 

annat idrott och hälsa och de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi, 

föreskriver att eleverna ska orienteras i naturen och i omvärlden. Också övriga 

kursplaner för både teoretiska och praktiska ämnen visar att även de är viktiga för 

elevernas förståelse för sin omvärld. I exempelvis ämnet bild föreskrivs vikten av att 

eleverna får uttrycka sig och att förstå både sig själva och omvärlden genom bland 

annat bilder. I ämnet historia menar Skolverket (2011) att det förflutna påverkar 
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människors liv både idag och i framtiden. Historiska berättelser har funnits i alla 

tider för att ge förståelse och för att människan ska påverka sin omgivning (a.a.).  

 

Även fritidshemmet har ett viktigt uppdrag och i Skolverkets skrift Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007) framgår att lokalerna och 

utemiljön på fritidshemmet spelar en viktig roll för barnens lärande och utveckling. 

Deras utformning ska vara god för att ”möjliggöra för fritidshemmet att bedriva en 

god pedagogisk verksamhet som utgår från barnens behov och intressen” 

(Skolverket, 2007, s. 20). Fritidshemmet ska även komplettera skolan och kan 

erbjuda andra kunskaper och erfarenheter än de som oftast finns i skolan, och 

fritidshemmet har en förmåga att ”skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns 

utveckling och lärande” (a.a., s. 22). 

 

Vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik, menar de att utomhuspedagogiken är 

en viktig del i lärandet och ”ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande” 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2013). Eskilsson och Szczepanski (1999) 

skriver att utomhuspedagogik uppmuntrar till nyfikenhet och bidrar till ökande 

motivation i lärandet hos eleven genom att ta tillvara elevens egna förutsättningar 

och behov, ge ökad ”förståelse för vår omvärld (natur, kultur och samhälle)” (a.a., s. 

78) samt bidra till formellt och informellt lärande. Det formella lärandet är det som 

sker avsiktligt i exempelvis en klassrumsmiljö, medan det informella lärandet är allt 

annat man lär sig i vardagslivet. Lärande inom utomhuspedagogiken går att koppla 

till Deweys (1997) begrepp learning by doing, att lära genom att göra. Han menar att 

det man först lär sig är det man gör, ”kunskapen om hur man gör” (s. 231). Vidare 

skriver han även att ”färdigheter och sysselsättning måste utgöra basen i lärandet” (s. 

231). När Gustavsson (2002) skriver om Deweys begrepp, menar han att ”skolan bör 

vara en del av samhället och inte något isolerat för sig” (s. 94). 

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) diskuterar olika pedagogiska benämningar som i 

sig förklarar vad pedagogiken innebär. Exempel författarna ger på dessa kan vara 

specialpedagogik eller språkpedagogik. Sällan beskrivs det var pedagogiken äger 

rum, så som det gör i utomhuspedagogiken. De menar att vi inte benämner något 

som exempelvis inomhuspedagogik (a.a.).  

2.3 Tillämpning av utomhuspedagogik 

Mygind (2009) genomförde en studie där två danska lärare flyttat ut sin verksamhet i 

skogen en dag i veckan under en period på tre år. Författaren ville undersöka hur 

barnen uppfattade sitt eget lärande, sina sociala relationer och sin fysiska 

aktivitetsnivå i skogen jämfört med traditionellt lärande i klassrumsmiljö. Utifrån 

enkäter med eleverna i undersökningen, visar Mygind (2009) att skogen som 

undervisningsplats genererar ett välmående hos eleverna. Den ansågs även vara ”a 

less noisy place to be” (s. 158). Andra faktorer som skilde undervisningen i 
klassrummet från undervisningstillfällen i skogen en gång i veckan, var att eleverna i 

skolan tenderade att vara mer slarviga med skolarbete och att det lättare kunde 

uppstå störande moment vid grupparbeten. Eleverna kände sig dock tillfredsställda 

med båda undervisningsformerna, men undervisningen i skogen visade sig vara 

något mer tillfredsställande i elevernas enkätsvar (a.a.). 

 



4 

 

 

Szczepanski (2013) har i sin studie genomfört intervjuer med lärare i förskolan och i 

grundskolan angående deras erfarenheter och uppfattningar om det platsbaserade 

lärandet i utomhusmiljö. Författaren utgår även från de didaktiska frågorna hur, var, 

vad och varför. Hans resultat visar att lärarna anser att naturen är viktig för barnens 

kunskapsbildning och fantasi då de stimuleras av naturens mångfald. Szczepanski 

skriver vidare att ”skolgården uppfattas som en möjlighet och ett första steg att 

komma utanför klassrummets undervisnings- och lärmiljö” (a.a., s 10).   

 

Att lära sig ute i vår omvärld menar Eskilsson och Szczepanski (1999) gör att vi 

uppfattar helheten och de liknar den traditionella bokliga pedagogiken vid 

färdigfabricerad mat som lätt blir ”rutinmässig och tråkig om den inte förenas med 

verkligheten som lärandemiljö” (s. 78). Lärandet i klassrummet bli enligt dem 

konstgjord och måste manipuleras av läraren för att passa in där. 

 

I en studie gjord av Smeds, Jeronen, Kurppa och Vieraankivi (2011) undersökte de 

elevers förväntningar och erfarenheter av utomhuspedagogik i bondgårdsmiljö. 

Dessa elever kom från både urbant och ruralt belägna skolor och deras attityder till 

denna sorts lärande var övervägande positivt. 80 % av eleverna och 70 % av de 

deltagande lärarna ansåg även att utomhuspedagogik främjar lärandet och att dessa 

miljöer var bättre än den klassiska klassrumsmiljön.  

 

Drougge (2001) skriver om Friluftsfrämjandets alternativ till traditionell 

undervisning; I Ur och Skur och menar att ”I Ur och Skur betyder att skolan och 

fritidshemmet har friluftsliv, natur och miljö som profil. Detta integreras i alla ämnen 

och all verksamhet så långt det är möjligt” (s. 3).  Rantatalo (2008) berättar att den 

första I Ur och Skur-förskolan startades år 1985 och därefter har antalet bara ökat. 

Det fanns 186 verksamheter, varav 14 skolor, år 2006 (a.a.). På Friluftsfrämjandets 

hemsida förklarar de att grunden i deras I Ur och Skur-verksamheter är friluftsliv, 

utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande (Friluftsfrämjandet, 2013), där 

barnen ska lära genom hela kroppen ”om och i naturen” och ”erhålla kunskaper och 

ett lärande i autenstiska [så!] situationer med alla sinnen”. I ett upplevelsebaserat 

lärande används upplevelse och sammanhang som inlärningsmetod. Drougge (2001) 

menar att det traditionella lärandet främst bygger på textbaserad inlärning och att den 

kunskap som inte används lättare glöms bort. Därför blir kunskapen ”djupare och 

mer befäst” (a.a., s. 16) om alla sinnen används i konkreta situationer. 

2.4 Utomhuspedagogikens för- och nackdelar 

Fördelarna med utomhuspedagogik anses vara många. Eskilsson och Szczepanski 

(1999) skriver att en god effekt av en stimulerande utomhusmiljö är att vår hälsa, 

motoriska utveckling och koncentrationsförmåga utvecklas positivt. ”Barn som har 

tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt, får 

bättre motorik och koncentrerar sig bättre än barn med mindre stimulerande 
utomhusmiljö” (a.a., s. 80). Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) 

menar att välbefinnande och hälsa är en stor aspekt i utomhuspedagogiken. De 

skriver även att i dagens moderna samhälle behöver vi skapa miljöer där 

utomhuspedagogik kan tillämpas. Ur ett hälsoperspektiv har Mygind (2009) sett att 

eleverna själva i hans undersökning ansåg sig vara mer aktiva i skogen än vad de var 

under en vanlig dag i skolan, och det menar han beror på att skogen i sig ger en 

naturlig inbjudan till att vara aktiv.  
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Knight (2009) diskuterar fetmaproblemet bland barn i England och att det orsakas 

bland annat av barns matvanor och motion. Hon förespråkar så kallade ”Forest 

Schools”, där syftet är att underlätta lärande utomhus genom att vara ”in a special 

place for a minimum of half a day per week and for at least ten weeks” (s. 2). Hon 

ställer sig frågan om varför barn idag är mer stillasittande, jämfört med tidigare 

generationer. Dels, menar hon, kan det bero på att antalet idrottstimmar i skolan 

reducerats och att de timmar som är kvar riskeras att gå åt annan tillfällig 

verksamhet, men också att dagens föräldrar får intrycket att världen är en farlig plats 

och därför är så rädda om sina barn att de hålls inomhus om de inte kan övervakas av 

vuxna. Dessutom menar hon att jobbet tar mer tid idag och att den fritid som blir 

över är noga planerad och komprimerad (a.a.). Forest Schools kan alltså ”be a 

positive source of exercise for all children, encouraging them all to enjoy exercise 

and to incorporate it into their lifestyle” (s. 32). 

 

När vi talar om hälsa kommer vi in på Antonovskys begrepp KASAM, som står för 

känsla av sammanhang. Dess tre komponenter hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet är alla viktiga delar i hur hälsan påverkas (Antonovsky, 2005). Om 

något brister i komponenterna, antingen en eller flera, kan detta definieras som ett 

lågt/svagt KASAM hos en individ. Uppfylls däremot KASAMs alla tre komponenter 

resulterar detta istället i ett högt/starkt KASAM och man har därigenom bättre hälsa. 

Antonovskys bild på hälsa innebar ett kontinuum, där något inte kan ses som svart på 

vitt. Inom utomhuspedagogiken gäller det att förstå sin omvärld (Eskilsson och 

Szczepanski, 1999) vilket kan tolkas till att alla KASAMs komponenter belyses för 

att uppnå förståelse. Mygind (2009) upptäckte att ett välmående hos eleverna 

uppkommit genom utomhuspedagogik i sin undersökning, vilket därigenom kopplas 

till ett hälsoperspektiv.  

 

Att hälsan påverkas positivt av utomhuspedagogik har Drougge (2001) nämnt i sin 

bok. Hon kopplar till en studie av Patrik Grahn, där resultatet visar att barnen i en I 

Ur och Skur- förskola utvecklades  

bättre motoriskt och var fantasifullare än barn vid en förskola i Malmö med 

traditionell verksamhet och en traditionell utemiljö. I Ur och Skurbarnen lekte 

bättre i grupp, hade mer fantasiinspirerade lekar och bättre 

koncentrationsförmåga. Undersökningen visade också att barnens muskelstyrka 

avtog på vinterhalvåret då aktiviteterna ute minskade” (a.a., s. 9).  

Nackdelar med utomhuspedagogik kan vara att den inte passar alla, trots att den har 

många fördelar. I exempelvis Smeds m.fl. (2011) studie om utomhuspedagogik i en 

bondgårdsmiljö förklarar de att hinder för undervisningen i detta fall kan vara 

allergier eller rörelsehinder som gör att man inte kan delta i undervisningen. 

Dessutom menar de på att alla individer inte påverkas positivt av denna sortens 

undervisning, utan istället föredrar och lär sig bäst i en klassrumsmiljö. 

 

För att utomhuspedagogiken ska fungera krävs det kunniga och engagerade lärare, 

menar både Mygind (2009) och Eick (2012). För att deras studier fått bra resultat 

menar de på att lärarna som varit inblandade hade ett eget intresse för naturen och ett 

starkt engagemang i sig självt för ämnet. Eick (2012) skriver att lärare ofta upplever 

tidsbrist och begränsningar för att kunna genomföra sådana undervisningssituationer 

och beskriver att läraren i hans studie inte ville se utomhuspedagogiken som ett 



6 

 

 

separat ämne utan som en integrerad del i hela sin undervisning och att det därför 

fungerat. Drougge (2001) menar att det krävs långa arbetspass för att få 

utomhuspedagogik att fungera, och att det ofta tar längre tid än man tror. Barnen 

behöver få tid på sig att upptäcka och ska därför inte behöva bli avbrutna (a.a.). 

2.5 Teoretisk ansats 

Här nedan presenteras två olika lärandeteorier, genetisk strukturalism från Piaget och 

det sociokulturella perspektivet från Vygotskij som förklarar lärandet. Claesson 

(2007) menar dock att Piaget och Vygotskij ofta var eniga angående många punkter i 

sina olika perspektiv, men att de hade olika fokus på att beskriva lärandet. Piaget 

fokuserade på den enskilda människan medan Vygotskij på den sociala miljön. 

2.5.1 Genetisk strukturalism 
Med genetisk strukturalism menas det att nya tanke- och rörelsemönster utvecklas 

utifrån gamla redan befintliga mönster hos en människa. Detta beskriver Egidius 

(2009) om Piagets begrepp. Han beskriver att ett barn föds med redan inbyggda 

reflexer som barnet behöver för att klara sig i sin omvärld, så som att suga, gripa, 

fäkta, somna, vakna, skrika, uträtta sina behov och att reagera på smärta. Ju äldre 

barnet bli desto mer utvecklas dess tanke- och rörelsemönster för att mer kunna passa 

in i den omgivning som barnet växer upp i, utifrån de redan befintliga mönster som 

finns (Egidius, 2009).  

 

Furth (1977) menar att Piaget skiljer på inlärning och utveckling och att dessa sker 

på olika sätt. Utvecklingen beskrivs som ”intelligensens tillväxt” och inlärning 

innebär att införskaffa nya vanor eller ny information. Exempelvis menar han att om 

ett barn ska utvecklas behöver det vara i en mänsklig omgivning, där barnet skaffar 

sig begrepp ”om rum och tid genom att leva i en omgivning där det måste orientera 

sig i förhållande till statiska och föränderliga föremål i rummet” (Furth, 1977, s. 68). 

För att inlärning ska ske krävs däremot en speciell omgivning för just den 

kunskapen. Författaren menar även att utveckling inte kan gå fel, något som 

inlärningen kan. Kunskap som tas in kan ersättas med en annan och därmed bli 

felaktig. Dessa särskilda kunskaper hänger samman med särskilda omständigheter 

och kan därför ändras. Slutligen menar Furth dock att utveckling och inlärning 

hänger samman i det verkliga livet och att man måste förstå relationen mellan dessa. 

2.5.2 Sociokulturellt perspektiv 
I det sociokulturella perspektivet utvecklas barnet i sociala sammanhang. Säljö 

(2010) menar att det inte finns något tillfälle då vi inte lär oss – det går inte att 

undvika lärande. Vygotskij var förespråkare inom detta perspektiv, och Säljö (2010) 

skriver att barnet är beroende av den vuxne, som både medvetet och omedvetet, 

introducerar världen för barnet. Senare i livet spelar även andra personer in i barnets 

utveckling, så som vänner och andra vuxna i sin omgivning. Dysthe (2003) menar 

dock att social har minst två betydelser. Dels handlar det om mänskliga interaktioner, 

men även det historiska och kulturella sammanhanget. Kunskaper utvecklas ”från 
insikter och handlingsmönster som har byggts upp i ett samhälle sedan långt tillbaka 

i tiden och som vi blir delaktiga igenom interaktion med andra människor” (a.a., s. 

44). Det handlar alltså även om i vilken kontext som lärandet sker i. Inom det 

sociokulturella perspektivet är det inte fokus på lärandet i sig och hur människan 
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uppfattar något, menar Claesson (2007), utan det är i stället ”den omgivande 

kulturen, kommunikationen och sammanhanget som är i centrum” (s. 32).  

 

Språket är en viktig komponent inom det sociokulturella perspektivet. Dysthe (2003) 

skriver att språk och kommunikation inte bara är ett ”medel för lärande utan själva 

grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske” (s. 48). Det hjälper oss 

inte bara att tala, lyssna och tänka utan det är även en länk mellan kulturen och 

tänkandet. Språket kopplar ihop det inre, tänkandet, med det yttre, kommunikationen 

med andra (a.a.). Jerlang (2008) skriver att Vygotskij även menade att utvecklingen 

går från det yttre till det inre. Om ett problem uppstår för ett barn löser det detta med 

hjälp av andra i ett socialt samspel, men då barnet blir äldre kan det mer och mer lösa 

problemet själv i sina tankar. Claesson (2007) jämför eleven i skolan med en lärling 

hos sin mästare: 

Lärlingen, eller eleven, behöver själv tala och agera för att lärande ska komma 

till stånd. Gränserna mellan lek och arbete och mellan skola och vardag bör 

suddas ut (s. 34) 

För att då kunna uppnå mästarskap behöver lärlingen själv få ta ansvar för saker. I 

skolan kan detta innebära att få hålla i diskussioner eller att få göra en redovisning 

för sina klasskamrater och läraren. Claesson (2007) menar att det är viktigt för 

läraren att vara en god lyssnare och att vara ett stöd åt eleven då motivationen tryter 

eller då någonting är ovisst.  
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med 

utomhuspedagogik och deras inställning till ämnet. Vi vill även utforska huruvida det 

geografiska perspektivet spelar in i hur fritidspedagogerna tillämpar 

utomhuspedagogiken på ett stads- respektive landsbygdsfritidshem.  

3.1 Frågeställningar 

o Vilka är fritidspedagogernas förhållningssätt till utomhuspedagogik? 

 

o Vilken betydelse har de geografiska förhållandena för utomhuspedagogiken? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

I undersökningen har vi valt att använda kvalitativ intervju som metod. Detta för att 

kunna ha en öppen dialog med de intervjuade vilket saknas vid en 

enkätundersökning, som är en kvantitativ intervjumetod. Patel och Davidsson (2011) 

förklarar en intervju som personlig, då den sker i ett möte, medan en enkät inte 

behöver det och sker oftast via post eller över internet. Anledningen till att intervju 

användes som metod var att det kändes lättare att uppfatta pedagogernas attityder och 

känslor till ämnet som undersökts. Vi ansåg att det kunde bidra till en mer rättvis bild 

av den faktiska verksamheten som pedagogen befinner sig i då det fanns tillfällen att 

ställa följdfrågor. Vid en enkätundersökning skulle den möjligheten inte finnas och 

pedagogens känslor inte upptäckas i samma utsträckning, som en kvalitativ 

intervjuundersökning skulle göra.  

 

En kvalitativ intervju används när man vill undersöka ett ämne ur den intervjuades 

perspektiv, menar Kvale och Brinkmann (2009), och Trost (2010) förklarar syftet 

som ”att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (s. 82). Trost menar att 

man vid intervjuer skall ”sträva efter att få svar på frågan hur snarare än på frågan 

varför” (s. 53). Vi har använt oss av vad Patel och Davidsson (2011) kallar 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att ett eller flera teman är bestämda i 

förväg men att den intervjuade ”har stor frihet med att utforma svaren” (a.a., s. 82). 

De menar att frågorna kan vara förbestämda och komma i en speciell ordning, eller 

att en intervju genomförs mer som ett samtal, utan förutbestämda intervjufrågor. I 

vilket fall som helst har den som blir intervjuad inga fasta svarsalternativ. 

4.1.1 Utformning av intervjuer 
Vi utgick från vårt syfte och frågeställningar och utformade intervjufrågor som var 

öppna, för att undvika för många ja och nej svar, men även för att de intervjuade 

skulle få fler tillfällen på sig att förklara sin verksamhet. Detta för att få en så stor 

inblick i och en så rättvis bild av verksamheten som möjligt. Därför är det viktigt att 

ge personen som intervjuas mycket frihet att utveckla sina svar, menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Författarna menar även att det är av vikt att formulera enkla 

frågor som är lätta att förstå och att de inte bör vara för långa.  

4.2 Urvalsgrupp 

Ett brev skickades ut via mail (se bilaga 1) till ett antal fritidshem runt om i länet. För 

att få en ökad chans att få svar skickades brev till fler fritidshem än vad vi räknat att 

vi behövde. Den ursprungliga tanken var att föra intervjuer med fritidspedagoger från 

tre stadsnära fritidshem och tre fritidshem med naturnära omgivning. Brist på svar 

via mail resulterade i att vi ringde upp fritidshem och bokade in möten med 

fritidspedagoger. Intresset att delta i studien gjorde att intervjuerna kom att ske med 
fyra fritidspedagoger i fritidshem med naturnära omgivning samt fyra 

fritidspedagoger i fritidshem med stadsnära omgivning. De åtta fritidspedagogerna 

hade alla en fritidspedagogutbildning och två av dem var även utbildade idrottlärare. 

Fritidspedagogerna hade jobbat i allt från 11 år till 42 år inom yrket. Trost (2010) 

skriver att det bör finnas en variation inom en given ram. Han menar att ”man 
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lämpligen kan se till att urvalet är så heterogent som möjligt inom en relativt hög 

grad av homogenitet” (a.a., s. 142). Ramen för föreliggande studie är intervjuer med 

endast fritidspedagoger, men att dessa pedagoger jobbar på fritidshem med olika 

mycket tillgång till naturområden.  

4.3 Genomförande av intervju 

Intervjuerna gjordes med endast en representant från varje fritidshem, och vi båda 

närvarade under alla intervjuer. En av oss genomförde intervjun och den andra 

gjorde små anteckningar vid sidan av. Alla intervjuer spelades in på två 

mobiltelefoner, ifall någon skulle stängas av eller sluta spela in av någon anledning. 

Viktigt är att ge personen som ska intervjuas information om vad som gäller innan 

intervjun börjar, menar Kvale och Brinkmann (2009), det vill säga att förklara kort 

om syftet med undersökningen, upplägg och användning av inspelningsutrustning 

etcetera. Samtliga delar genomfördes i intervjuerna. Det är även viktigt att skapa god 

kontakt med den intervjuade genom att visa respekt och intresse för den som ska 

intervjuas (a.a.).  

4.4 Bearbetning av data 

Omfattningen av samtliga inspelade intervjuer var på 2 timmar och 36 minuter. Alla 

intervjuer transkriberades och skrevs ut på olikfärgade papper. Därefter klipptes de ut 

och sorterades efter fritidspedagogernas svar på respektive fråga som ställdes. Då vi 

fått en överblick sorterade vi upp alla svar i olika kategorier som vi upptäckt och 

svaren analyserades. Trost (2010) beskriver tre steg i arbetet med datainsamlingar. 

Det första är att samla in material, vilket här är gjort genom kvalitativa intervjuer. 

Nästa steg är att analysera materialet, där man skriver ner intervjuerna och läser 

igenom det. Det sista steget är att tolka sitt material och att koppla det med teoretiska 

verktyg, och ”det gäller att visa att det intressanta verkligen är intressant” (a.a., s. 

147).  

4.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudkrav vid forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa kan kort 

beskrivas i att den intervjuade ska bli informerad om syftet med forskningen och vad 

deltagandet gäller, att deltagandet är frivilligt och att personuppgifter för forskningen 

behandlas så att oberörda ej får tillgång till dem, samt att uppgifterna endast används 

till den aktuella studien. Björkdahl Ordell (2007) påpekar dock att dessa krav inte är 

några regler, utan är ”formulerade som principer och ska utgöra riktlinjer” (s. 27). 

Det är dock viktigt som forskare att noga tänka igenom dessa riktlinjer och se till att 

den information som kommer fram inte ska komma till skada för den intervjuade. Att 

dessa riktlinjer inte är skrivna som regler beror på att området är så komplext att det 

inte fungerar att sätta exakta bestämmelser (a.a.). Att tänka på vid undersökningar 

inom vård och skola är att det kan hända att personerna av etiska skäl väljer att inte 

längre delta (Trost, 2010). 

 
Etik är inte bara kopplat till forskning, utan det kan även ses i flera andra 

sammanhang. Speciellt inom skolan då man benämner det som värdegrundsfrågor, 

säger Björkdahl Ordell (2007). Etiska frågor finns under hela 

undersökningsprocessen, menar Kavle och Brinkmann (2009). De punktar upp 
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tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering (s. 78) och det är viktigt att alltid ha etiken i åtanke.  

4.6 Metoddiskussion 

Valet av metod bestäms av flera olika faktorer, menar Kylén (2004), bland annat 

efter vad för material man ska samla in, hur allt ska sammanställas, vilken 

åtkomlighet man har, men även hur man är som person och vad som känns tryggt för 

en själv. Kylén ställer även frågan i vilka olika metoder som ger djupa eller ytliga 

svar och allt beror på hur skicklig man är med upplägg och insamlande av data. En 

enkät kan ge alla de svar som behövs, lika mycket som att en genomförd intervju kan 

ge få svar.  

 

Vi valde att genomföra intervjuer med fritidspedagoger av den anledningen att vi 

ville kunna ha en dialog med de intervjuade. Här fick pedagogerna en chans att ge en 

så rättvis bild som möjligt av sin verksamhet med hjälp av eventuella följdfrågor, 

som vi vid en enkätundersökning kände att vi skulle missa. Genom intervjuer fick vi 

även ”de bästa förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker” (Kylén, 

2004, s. 9). Intervjuer kräver mer tid av deltagarna och är därför bättre att använda 

sig av då man inte har så många komponenter inblandade, då en enkät lämpar sig 

bättre när man vill nå ut till fler. Vid intervjuerna användes en diktafon eller en 

mobiltelefon för att spela in samtalet. Detta gjorde det lättare att bearbeta svaren och 

att få en så rättvis bild som möjligt av det pedagogen sagt. 

 

En negativ aspekt med användandet av intervjuer är dels, som sagt ovan, att det kan 

vara tidskrävande. I vårt fall innebär det att ta oss till olika fritidshem runt om i 

kommunen, med mer eller mindre långa avstånd från våra hem och att sedan lägga 

ner mycket tid i mötet med pedagogen i fråga. Dels kunde även de pedagoger vi ville 

intervjua känna ett obehag i att bli intervjuade och att det inte fanns mycket utrymme 

för att tänka ut sina svar. Det som är viktigt här är att de som genomför intervjun inte 

ska agera robot, menar Trost (2010) men det är även viktigt att intervjuaren inte är 

för personlig. Det är den intervjuade som står i fokus! För att intervjun ska bli bra är 

det viktigt att få den intervjuade att framstå som så intressant och spännande som 

möjligt.  

 

Vårt val av antal fritidshem bestod till en början av tre naturnära fritidshem och tre 

stadsfritidshem, och det berodde dels på vår tidsram för arbetet, men även för att 

kunna få en del variation på svar i intervjuerna. Vid val av två fritidshem i stads- 

respektive naturnära miljö ligger det en risk i att fritidspedagogerna antingen ger 

väldigt lika svar eller att resultatet blir ”antingen eller”. Vi kände att vi med tre 

representerade fritidshem från de olika miljöerna kunde ge oss en viss variation i 

svaren. Då vi kontaktat fritidshemmen fick vi gensvar från fyra stadsfritidshem och 

vi valde därför att även utöka antalet naturnära fritidshem till fyra stycken. Vid val 
av vart fritidshemmen var placerade utgick vi ifrån hur miljön ser ut runt omkring. 

De stadsnära fritidshemmen låg belägna i - eller närliggande till - stadskärnan, 

medan de naturnära fritidshemmen låg utspridda i olika byar runt om i kommunen. 

Problemet här var i att sätta gränsen för vad som ansågs ”stadsnära” och här fanns 

även en aspekt i att alla de stadsnära fritidshemmen inte var så stadsnära som vi ville 

från början. Några fritidshem låg mer i utkanten och hade en del naturområden i nära 



12 

 

 

anknytning. Men återigen kommer problemet in i att vår tidsram inte gav oss mycket 

möjlighet att röra oss för långt och vi fick hålla oss till det vi hade tillgång till.  
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5 RESULTAT 

5.1 Fritidspedagogernas förhållningssätt till 
utomhuspedagogik 

Mygind (2009) och Eick (2012) talar båda om att det krävs kunniga och engagerade 

lärare för att få utomhuspedagogiken att fungera. Några av pedagogerna utrycker att 

de finner ett personligt intresse i att vistas utomhus och att röra på sig, men det går 

att se i intervjuerna med alla pedagoger att de anser att det är viktigt för barnen att 

vistas utomhus och att lära sig där. 

Jag gillar att vara utomhus mycket och jag tar gärna på mig dem… uppdragen 

här på skolan (Stadsfritidshem) 

Ja, det är liksom lycka, det är skönt att vara ute (Landsbygdsfritidshem) 

En pedagog från staden har stort intresse för utomhuspedagogik och har även gått 

kurser i ämnet, men kan känna sig lite hindrad av skolans placering och utbud: 

Jag tycker det är jättekul med utomhuspedagogik, jag har ju gått… ja, extra 

utbildning för sånt också, men så blir det lite… man märker att man… man vill 

få ut så mycket, mycket mer… eh, sen får man ju faktiskt krasst titta på 

verkligheten också att ”så här ser det ut”… och det… får man ju jobba utefter det 

(Stadsfritidshem) 

Endast en av pedagogerna uttryckte att det kunde vara svårt att motivera barnen till 

utomhusvistelse under årets mörka och kalla årstid, då hon själv inte känner sig 

motiverad: 

Sen är det väl den här tiden på året, alltså vår mörka… tråkiga vinter som inte 

ger så mycket snö oftast… det är ju inte så kul alltså, det är svårt att motivera att 

vara utomhus när… för själv brinner man inte för att vara ute i den här tiden 

direkt sådär… då hittar man hellre in och gör annat… så att… visst skulle jag 

önska att jag var ute mer den här tiden också, men… det är inte så att jag hoppar 

högt ”jippi” *skrattar* (Stadsfritidshem) 

De vuxnas inställning påverkar barnen, då vi hela tiden utvecklas i ett socialt samspel 

med andra (Säljö, 2010). Visar den vuxne på en positiv inställning till 

utomhusmiljöer och natur är det större chans att även barnen tar till sig denna 

uppfattning. Jerlang (2008) beskriver utvecklingen inom det sociokulturella 

perspektivet som att utvecklingen sker från det yttre, samverkan med andra, till det 

inre, tänkandet. I låga åldrar är barnen mer beroende av vuxna och andra förebilder 

för att senare i livet ha utvecklat ett eget tänkande och egna åsikter.  

5.1.1 Lärande inom utomhuspedagogik 
Något som många av pedagogerna är överens om är att man lär sig lättare eller på ett 

annat sätt utomhus. De nämner bland annat att man lär sig saker när man inte tänker 

på det, att man lär sig lättare praktiskt, att barnen lyssnar bättre och blir lugnare. 

Eskilsson och Szczepanski (1999) förklarar att utomhuspedagogiken uppmuntrar till 

nyfikenhet och att motivationen för lärande ökar då man tar tillvara på barnens egna 

förutsättningar. Drougge (2001) menar att ett upplevelsebaserat lärande använder 

upplevelse och sammanhang som inlärningsmetod och att kunskapen blir starkare om 

alla sinnen används i konkreta situationer. 
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Dom lär sig mer genom göra… uppleva det hela. Att uppleva sakerna istället för 

att få det inmatat så (…) liksom se hur det fungerar i verkligheten. Känna och ta 

och lukta och se. Det är viktigt tycker jag (Landsbygdsfritidshem) 

… gör saker och lär sig praktiskt på nått sätt genom att röra på sig samtidigt… 

för det är ju inte alla som fixar att lära sig när man sitter still och lär sig och läser 

om… svampar tillexempel eller nånting, eller myror… då är det bättre att följa 

efter en myra och se vad den gör och såna grejer… och titta på svampar istället 

för att titta på dem på bilder… så jag tror på det… helt klart 

(Landsbygdsfritidshem) 

Gemensamt för nästan alla pedagoger i fritidshemmen är att de ansåg att 

utomhuspedagogiken på något sätt sker utomhus. En av pedagogerna talar mycket 

om att vara utomhus med sina aktiviteter, men nämner aldrig uttryckligen att det är 

ett måste i ämnet. Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Eskilsson och 

Szczepanski (1999) menar att lärandet kan ske utomhus, då de skriver om att 

utomhuspedagogiken är ett platsbaserat lärande som oftast är relaterat till en 

utomhusmiljö. En av pedagogerna menar dock att man även kan ta in 

utomhuspedagogiken inomhus: 

Ja… dels ute… sen är det ju en pedagogisk verksamhet, men den… 

utomhuspedagogiken flyttar ju även in. Det man gör ute, gör jag inne också… 

låter flummigt, men jag tar ut inne och inne tar jag ut (Landsbygdsfritidshem) 

Ofta menar pedagogerna att man helt enkelt bara flyttar ut verksamheten eller gör 

något utomhus. Några pedagoger uttryckte sig dock att utomhuspedagogiken innebär 

en planerad verksamhet: 

… men först och främst är det ju att man ska ha planerat upp någonting tycker 

jag som… pedagog… eh… för att det ska kallas utomhuspedagogik 

(Stadsfritidshem) 

En av pedagogerna svarade att utomhuspedagogiken var: 

Det är ett sätt att lära… med hela kroppen (Landsbygdsfritidshem) 

Pedagogerna räknar även upp vissa ämnen och aktiviteter som tas upp när de har 

utomhuspedagogik. Det är matte, NO, svenska, drama och aktiviteter som kopplas 

till bild, slöjd, hemkunskap och historia, som kommer i uttryck i dels skolverksamhet 

men även i organiserade lekar på fritids. Pedagogerna har med sig bland annat 

papper och pennor, stormkök, sågar och knivar att tälja med när de går ut. 

 

Ett lärande med hela kroppen kan kopplas både till Deweys (1997) learning by 

doing, men även i Piagets genetiska strukturalism, där redan invanda mönster och 

tankegångar bygger vidare lärandet hos individen (Egidius, 2009). Man tar tillvara på 

alla barnets förmågor för att utveckla nya kunskaper. Eskilsson och Szczepanski 

(1999) talar om utomhuspedagogiken som ett platsbaserat lärande och inom det 

sociokulturella perspektivet menar Dysthe (2003) att lärandet påverkas av den 

kontext som äger rum och inte människans uppfattning i sig.  

5.1.2 Syfte och mål 
Syftet och målen med utomhuspedagogiken i pedagogernas verksamheter var främst 

att få barnen att vilja vara utomhus och få frisk luft. Många av pedagogerna talar om 

vikten av att få barnen att känna glädje och trygghet utomhus. 
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Sen att man blir van med att vistas ute och får frisk luft för det… är eh, nästan att 

man ska bli lite beroende av att vara ute. De är väl kanske framför allt det vi 

jobbar för (Landsbygdsfritidshem) 

Bland pedagogernas svar finns även faktorer som att barnen ska lära sig något – både 

om naturen och överlag, bli inspirerade och engagerade. De tränar sin fantasi, 

motorik och sociala samspel. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) betonas vikten av att skolan ska stimulera barnens 

kreativitet och nyfikenhet, något som pedagogerna pratar mycket om. På ett av 

fritidshemmen var det många av barnen som hade annan etnicitet, vilket pedagogen 

trodde kunde spela in en del på inställningen till att vistas utomhus:  

Syftet är ju att få komma ut, alltså många sitter ju bara inne här, just i det här 

området är de ju ganska hög procent… eh, som inte kommer ifrån Sverige då 

och dom har inte riktigt… det med sig. Det är ju även svenska barn med 

naturligtvis… eh, nu för tiden tycker ju inte vi att dom är, eh… dom tycker inte 

om att vara ute. Jag tror inte dom är särskilt mycket ute mycket på sin fritid. Så 

det var ju ett av målen, alltså att få dom att komma ut och se, liksom här i 

närområdet att de faktiskt finns möjligheter, det finns skog för dom som dom kan 

va och leka i och göra olika saker (Stadsfritidshem) 

Det är dock mindre än hälften av alla pedagoger som bokstavligt nämner att de 

skriver LPP:er (Lokal Pedagogisk Planering) för fritidshemmet eller jobbar efter 

läroplanen. 

Den nya läroplanen är det ju så att vi ska… se till att det är lustfyllt och lära… 

och det tycker vi… det är det faktiskt när man går ut i skogen på det här viset… 

eller var man nu går, om man är ute i naturen (Landsbygdsfritidshem)  

Det sociokulturella perspektivet bygger på ett lärande i sociala samspel (Säljö, 2010), 

vilket många pedagoger pratar om. Den sociala kompetensen tränas i både 

fritidshemmet och inom utomhuspedagogiken. Dysthe (2003) menar att man inte 

bara påverkas av det sociala samspelet inom det sociokulturella perspektivet, utan det 

påverkas även av den omgivning och kultur man befinner sig i. Då några barn från 

stadsfritidshemmet ovan kommer från andra kulturer kan det kopplas till att deras 

bild av att vara utomhus kanske inte är av lika stor vikt som den är i barnens 

nuvarande omgivning, något som pedagogen vill kunna påverka till det positiva 

enligt hans kultur.  

5.2 Utomhusmiljö och geografiska förhållanden 

Szczepanski (2013) fick i sin undersökning fram att skolgården uppfattas som ett 

första steg till att komma ifrån klassrumsmiljön. Även en av pedagogerna menar att 

det viktigaste inte är att vara i just skogen utan att man kan ta vara på det som finns 

runt omkring, som exempelvis skolgården: 

Man behöver ju inte ha skog egentligen om man ska ha utomhuspedagogik, det 

går ju lika väl att göra det ute på skolgården, det beror ju på vad man vill göra… 

(Stadsfritidshem) 

Majoriteten av alla fritidspedagoger tycker att de har en bra skolgård, med olika 

möjligheter. Endast en pedagog från vardera stads- eller landsbygd tyckte att deras 

skolgårdar kunde vara gråa och tråkiga. Några av pedagogerna från landsbygden 

hade skogen så pass nära inpå att det nästan sågs som en del av skolgården. Alla 

pedagoger ansåg sig ha möjligheter till att kunna bedriva utomhuspedagogik, men av 

olika grad.  I staden nämner de att de har nära till bland annat parker, skolskogar, 
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skogsdungar och grönområden men även att de tar sig till mer anordnade platser så 

som 4H-gårdar, lekplatser, museum och sporthallar. På landsbygden är det ingen som 

talar om anordnade platser utan istället talar flertalet av pedagogerna om närheten 

och tillgängligheten till naturområden. I staden har de inte närheten på samma sätt 

utan de måste gå, cykla eller åka buss till sina skogar eller aktiviteter. En pedagog 

från landsbygden såg skolans och fritidshemmets placering som både för- och 

nackdel. 

Det är ju fördelen här, vi har nära till utomhuspedagogik, men vi har inte nära till 

kultur istället (Landsbygdsfritidshem) 

Eskilsson och Szczepanski (1999) menar dock att kultur och samhälle också ingår i 

att förstå vår omvärld, som är en stor del i ämnet utomhuspedagogik. 

5.3 Arbetet med utomhuspedagogik 

Alla skolor arbetade efter säsong på något sätt, mer eller mindre. De anpassade 

verksamheten efter årstiderna och varierade därefter aktiviteterna. De olika 

fritidshemmen gör bland annat att de badar när det är varmt, pratar om blommor på 

våren, plockar svamp på hösten och åker skridskor och smälter snö på vintern. Några 

pratar även om att mängden utevistelse förhåller sig densamma året om och att det 

bara är aktiviteterna som ändras.  

Ja, jag tror man ändrar aktiviteterna bara. Mängdmässigt så skiljer det sig inte så 

mycket (Stadsfritidshem) 

Dock var det en av pedagogerna som menar att de gör några veckors uppehåll under 

vintern, då det kan vara svårt med förflyttningar. 

Sen på vintern så… brukar vi göra några veckors uppehåll där, när det är som 

allra kallast och när det inte går att cykla och så naturligtvis (Stadsfritidshem) 

Med detta menas dock inte att aktiviteter utomhus i sig minskar, utan att längre 

utflykter och så blir svåra att genomföra. 

 

Fritidspedagogerna jobbar alla inte bara på fritids, utan några av pedagogerna är även 

involverade i skolverksamheten. Där jobbar de med utomhuspedagogik på bland 

annat idrottslektioner, PA-pass (praktiskt arbete) och FA-pass (fritidsarbetspass).  

 

Flertalet stadsskolor arbetar med stegringar på fritids, där barnen får nya uppgifter 

och svårare aktiviteter ju äldre de blir, inom utomhuspedagogik. Det kan innebära att 

barnen får tälja med kniv, laga mat på stormkök och åka på längre utflykter 

(eftersom de då oftast kan cykla). Detta för att dels hålla aktiviteterna på en nivå som 

passar barnens ålder, men även för att ge ett ökat intresse hos barnen att stanna kvar 

på fritids.  

Fritids då, fritidsbiten, det är ju faktiskt frivilligt ändå, då får man ju faktiskt 

försöka sälja in det (…) då har vi ju gjort en liten stegring (…) lite medvetet för 

att man ska… ja, behålla barnen på fritids också, det handlar ju om våra jobb 

trots allt ju… (Stadsfritidshem)  

Ett av landsbygdsfritidshemmen nämnde något liknande en stegring, men detta 

gällde endast hur långt ifrån skolan de fick röra sig. De hade skogen precis utanför 

och gick man i tredje klass fick man gå så långt in i skogen man ville – bara man 

hörde klockan. Förskoleklassen fick dock endast hålla sig en liten bit utanför 
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skolgården. De övriga pedagogerna från landsbygden talade inte överhuvudtaget om 

något liknande stegringar.  

 

Samma fritidshem i staden som jobbar med stegring jobbar även en del efter 

speciella program i sina verksamheter, så som Hitta Vilse och Ute-Kuligt. Detta 

nämner ingen från landsbygden. Andra aktiviteter som genomsyrar alla verksamheter 

är arbete med allemansrätten, utomhusmatte, djur och natur och den egna leken. 

 

I det genetiskt strukturalistiska perspektivet utvecklas kunskaper och förmågor från 

det redan befintliga hos en människa (Säljö, 2010), något som kan kopplas till de 

stegringar vissa fritidshem genomför. Stegringarna är anpassade efter ålder och vad 

barnen sedan kan utvecklas vidare i. Detta beskriver Furth (1977) dock som 

”inlärning” när man införskaffar nya vanor och information. Vidare menar Claesson 

(2007) att om barnet ska ”uppnå mästerskap”, att utvecklas, behöver det få tillfällen 

att ta mer ansvar vilket det genom fritidshemmens stegringar stegvis gör. 

5.3.1 Hinder och möjligheter 
På frågan om fritidspedagogerna önskade mer eller mindre utomhuspedagogik i sin 

verksamhet, var det några av pedagogerna som önskade klart mer av 

utomhuspedagogik i sin verksamhet. En pedagog uttryckte sig att mer tid skulle ge 

möjlighet att utöva mer friluftsliv. En annan pedagog tyckte att de redan var ganska 

duktiga på att vara utomhus, men att det ofta berodde på vädret i vilken utsträckning 

de var ute. De övriga fritidspedagogerna ansåg sig redan ha en bra balans och att de 

redan gjorde så mycket. Samtliga pedagoger i undersökningen önskade dock att få 

genomföra fler kurser eller fortbildningar i utomhuspedagogik. Några av de 

tillfrågade pedagogerna sa att de aldrig hade gått en sådan kurs eller fortbildning.  

 

Arbetet med utomhuspedagogik kräver mycket tid av läraren och långa arbetspass 

kan behövas för att få det att fungera. Detta menar Drougge (2001) och ett hinder 

som några av pedagogerna i undersökningen nämner är just bristen på tid. 

Dels eh… tiden ibland… alltså om man tänker om man går till skogen och så sån 

utomhuspedagogik… så är ju tiden ett hinder ibland att man måste vara tillbaka 

ett visst klockslag och man hinner inte bli färdig… (Landsbygdsfritidshem) 

Andra faktorer som pedagogerna ansåg var hinder för utomhuspedagogiken var brist 

på personal, ekonomiska faktorer, barnens brist på bra kläder, tillgänglighet till bra 

naturområden eller skogar, stora barngrupper och konstellationerna av 

barngrupperna. En pedagog menar att man inte ska hänga upp sig på antalet barn 

utan på vilka barn du har. En annan pedagog uttrycker att det finns fler och fler barn 

med speciella behov i verksamheterna och att detta gör att det krävs mer eftertanke 

på hur utflykter och andra aktiviteter planeras och genomförs. 

Idag har vi ju… eh… mer och mer barn med speciella behov… och det kräver ju 

också att man tänker till lite, för att man ska kunna komma iväg 

(Stadsfritidshem) 

Detta understryker även Smeds, Jeronen, Kurppa och Vieraankivi (2011) som menar 

att fysiska hinder hos individer kan spela in och ge svårigheter att delta i 

undervisningen. Men författarna menar även att dessa undervisningsmiljöer inte 

passar alla och att en klassisk klassrumsmiljö ibland är bäst för dem.  
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Då vi delat upp intervjusvaren i stads- respektive landsbygdsfritidshem syns ett 

mönster i vilka hinder som förekommer. Övervägande ser landsbygdsfritidshemmen 

hinder på praktiska saker, medan stadsfritidshemmen talar om problem på 

verksamhetsnivå. 

 

Några av fritidspedagogerna från landsbygden menar att ett hinder är att barnen inte 

har rätt kläder för att vara ute i alla väder. Dock säger en av pedagogerna att de ändå 

går ut och att barnen i så fall får byta om när de kommer in igen: 

Förut så gjorde vi så att då gick vi inte ut helt enkelt men eh… det är ju synd 

att… verksamheten ska stå och falla på om dom har kläder eller inte så att då går 

vi ut i alla fall och så… får dom bli blöta och så får dom byta när dom kommer 

in… (Landsbygdsfritidshem) 

En av fritidspedagogerna ser inget hinder alls i sin verksamhet över huvudtaget 

eftersom deras möjligheter är så bra, medan en annan menar att ekonomin ger lite 

hinder i deras verksamhet. Hennes fritidshem är omgivet av fält och åkrar och de 

måste ta sig en bit med bil eller buss för att komma till en skog eller till en sjö.  

Sen att bedriva verksamhet… komma ut från själva området… det är begränsat 

då… man skulle gärna vilja åka ner till sjön och kanske ner till *plats* och så 

där… men det fixar vi inte… (Landsbygdsfritidshem) 

Som sagt ovan ser fritidspedagogerna i staden mestadels hinder på verksamhetsnivå, 

så som att exempelvis tiden inte räcker till. Även personalbrist och stora barngrupper 

förekom för pedagogerna i staden. Dessa aspekter ger även upphov till svårigheter att 

förflytta sig någonstans utanför fritidshemmet. Flertalet av pedagogerna på 

landsbygden nämnde ingenting om personalbrist eller barngruppen som ett hinder. 

Dock nämnde en pedagog från landsbygden att det ibland kunde vara svårt att få tag 

på vikarier och att det genererade i svårigheter att vistas ute på sin stora skolgård.  

 

Då vuxna i ett barns närhet påverkar dess utveckling (Säljö, 2010) är det därför av 

stor vikt att denne har kunskap i vad som ska läras ut. Alla pedagoger ville gå fler 

kurser eller utbildningar inom utomhuspedagogik för att lära sig mer och detta 

kommer då i sin tur överföras till barnet, då lärande och utveckling sker i sociala 

sammanhang.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Fritidspedagogernas förhållningssätt till 
utomhuspedagogik 

Eskilsson och Szczepanski (1999) samt Nationellt centrum för utomhuspedagogik 

benämner utomhuspedagogik som ett platsbaserat lärande, som både kan ske i stads- 

och naturnära miljöer och som bygger på upplevelser. De pedagoger som 

intervjuades fokuserade mycket på att lärandet skulle ske utomhus och då främst i en 

skogsmiljö. Många pedagoger i stadsfritidshemmen nämner att de tar sig till 

anordande platser såsom tennisklubben och 4H gårdar, men menar då att de kommer 

utanför utomhuspedagogiken, då det sker inomhus.  En pedagog skiljer på 

utomhuspedagogik och kultur, något som Eskilsson och Szczepanski (1999) menar 

hör ihop. Kulturen är en del av utomhuspedagogiken.  

 

Vi tror att detta beror på okunskap i ämnet utomhuspedagogik. Att många pedagoger 

kopplar till skogen kan bero på att utomhuspedagogik förknippas med att vara ute, av 

begreppet att döma. Samtliga pedagoger önskade mer fortbildning inom 

utomhuspedagogik, och vissa av dem hade aldrig gått någon kurs i ämnet 

överhuvudtaget. Detta tror vi har stor betydelse för förståelsen i ämnet. Pedagogerna 

läser av begreppet bokstavligt och får därför inte med sig hela innebörden.  

 

I vår utbildning på universitetet har vi båda studerat ämnet idrott och hälsa och en av 

oss har dessutom läst natur och friluftsliv. Båda dessa kurser har tagit upp 

utomhuspedagogik men trots detta kände vi oss ganska okunniga i ämnet. Det är 

först efter att vi fördjupat oss som vi fått mer kunskap om det. Mer fokus bör därför 

ligga i att förklara begreppet, inom både lärarutbildningen och fortbildningar för 

lärare, för att helt förstå dess verkliga innebörd. Förstår man betydelsen och 

bakgrunden för utomhuspedagogik, så tror vi att det är lättare att sedan ta sig an 

ämnet i sin verksamhet.  

 

Fritidspedagogerna talar mycket om att det ska vara roligt att lära och att det ska vara 

roligt på fritids för barnen. En pedagog i staden säger till och med att det handlar om 

sitt eget jobb, att försöka hålla verksamheten intressant och tilltalande för barnen så 

att de vill gå kvar. Han menar även att man ska tänka på sådant som ligger i tiden för 

barnen, saker som intresserar dem och att bygga vidare på det.  

 

Mygind (2009) och Eick (2012) belyser båda vikten av att det krävs kunniga och 

engagerade lärare för att få utomhuspedagogiken att fungera. Samtliga pedagoger i 

undersökningen ansåg utomhuspedagogik och utomhusvistelse som viktig för barns 

utveckling och lärande. Oftast minskade inte heller mängden utevistelse på grund av 

”dåligt väder”. Fritidspedagogerna såg dock utomhuspedagogiken på olika sätt. De 

på landsbygden hade närheten till natur och skog och det föll sig då naturligt att 

utnyttja dessa. Intresset för utomhusvistelse uttrycktes inte bokstavligen, men den 

märktes i pedagogernas sätt att prata om och att tillämpa utomhuspedagogiken. En 

pedagog på landsbygden sa dock att hon blev lycklig att vara utomhus, men såg 

istället mycket hinder med fritidshemmets placering. Hon hindrades att använda sig 

av naturmiljöer då det endast fanns åkrar och fält runt skolan. Stadsfritidshemmen 

hade lätt kunnat se omgivningen kring fritidshemmen som ett hinder, med att det är 



20 

 

 

krångligt och jobbigt att ta sig någonstans, men istället gör de flesta så mycket de kan 

och gör det bästa av situationen.  Två av pedagogerna i staden uttrycker ett eget stort 

intresse för natur och utomhusvistelse och detta tror vi resulterar i att 

utomhuspedagogiken bedrivs i deras verksamheter i större mån, än de två andra 

pedagogerna som inte finner lika stort intresse. Den ene av pedagogerna tycker sig 

jobba så mycket i skolan redan och att utomhuspedagogiken bedrivs där och den 

andra pedagogen fann inte lika stort personligt intresse i ämnet. Hon kunde känna sig 

omotiverad och valde därför att gå in om vädret skulle vara dåligt.  

 

Att pedagogernas inställning påverkar barnen kan vi se i det sociokulturella 

perspektivet, där lärande sker i sociala samspel (Säljö, 2010). De vuxna 

vidarebefordrar kunskap både medvetet och omedvetet och allt påverkar barnen på 

något vis. Om den vuxne visar att denne inte tycker om att vara ute så kommer detta, 

mycket eller till viss del, att övergå till barnet. För att barnen därför ska känna en 

trygghet för naturen och en vilja att vara ute är det viktigt att den vuxne också 

signalerar detta. Inom det genetiskt strukturalistiska perspektivet (Egidius, 2009) 

utvecklas individer så att de passar in i den omgivning de befinner sig i, och även här 

spelar andra människor en stor roll för utvecklingen. En omgivning innebär inte bara 

det fysiska som finns runt omkring, utan även andra människors tankegångar och 

levnadssätt. Den kultur som finns är den man tar till sig. Detta är även något som 

Claesson (2007) benämner spelar in inom det sociokulturella perspektivet. Att 

utvecklas i sociala sammanhang innebär inte bara samspel med andra, utan även 

kultur, kommunikation och sammanhang är centrala delar. 

6.1.1 Lärande inom utomhuspedagogik 
Grundpelaren i utomhuspedagogik är att förstå sin omvärld och i läroplanen syns 

tydligt detta i vissa ämnen som till exempel idrott och hälsa och de naturorienterande 

ämnena kemi, biologi och fysik. Funderingar som har uppkommit under studiens 

gång är om inte alla ämnen bidrar till att förstå sin omvärld? För även ämnena bild 

och historia föreskriver den förståelsen. Samtliga ämnen i läroplanen behövs ju för 

att vi ska utvecklas till goda samhällsmedborgare. Vi anser att ämnena i skolan inte 

skulle vara obligatoriska för vår skolgång om de inte vore viktiga för oss i vårt 

lärande.  

 

Pedagogerna i studien talar om att bland annat svenska, historia och drama kommer 

till uttryck i verksamheten, utöver de ”klassiska” utomhuspedagogiska ämnena NO 

och utomhusmatte. Ju mer intervjuerna analyseras, desto fler ämnen går att finna i 

deras verksamhet. Exempelvis talar en pedagog om att de tar med sig papper och 

pennor ut i skogen för att kunna rita och måla, något som klart kan kopplas till ämnet 

bild. En annan pedagog berättar att de sågar och täljer med knivar då de är ute i 

skogen och här kommer ämnet slöjd in. Även hemkunskap kan vi hitta då en del 

pedagoger lagar mat på stormkök och bakar med barnen. Fritidshemmets uppdrag är 
bland annat att skapa mångsidighet och att komplettera skolan (Skolverket, 2007), 

vilket vi kan se i pedagogernas verksamheter genom intervjuerna. Pedagogerna 

jobbar både i skolan och på fritidshemmet, och även om de bedriver verksamhet på 

fritids så har de en tanke bakom aktiviteterna som genomförs.  

 

Drougge (2001) beskriver I Ur och Skur skolor och att dessa verksamheter i så stor 

mån som möjligt bedriver all verksamhet utomhus. Det innebär då även att så mycket 
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av skolämnena som möjligt går att undervisa utomhus. En pedagog i intervjuerna 

menar att man lär sig när man inte alltid tänker på det. Även om ingen av dessa 

pedagogers verksamheter är en I Ur och Skur- verksamhet så fungerar det att bedriva 

mycket av skolans verksamhet och barnens lärande i utomhusmiljöer.  

 

Pedagogerna i undersökningen reflekterar inte så mycket över hur många ämnen som 

faktiskt tas i bruk i deras aktiviteter. De flesta menar bara att de mer självklara 

ämnena NO och matte kommer till uttryck inom utomhuspedagogiken. Men ju mer 

vi analyserar intervjuerna, desto mer upptäcker vi. Pedagogen ovan menar att barnen 

lär sig utan att tänka på det och vi anser att pedagogerna lär ut utan att de tänker på 

exakt vad de lär ut. I fritidshemmet sker det informella lärandet, vilket innebär att 

man lär sig genom vardagen av det som uppstår, det så kallade situationsbundna 

lärandet. Så pedagogerna lär ut mer än vad de tror! 

 

På fritidshemmet är det främst den sociala kompetensen som tränas och många 

pedagoger återkommer till detta. Vi kopplar därför det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2010) till fritidshemmet, att vi lär oss och utvecklas i sociala sammanhang. 

Men vi kan även se spår av det genetiskt strukturalistiska (Egidius, 2009), i det att 

man tar tillvara på barnens kunskaper och förmågor. Egidius menar att nya tanke- 

och rörelsemönster utvecklas från de redan befintliga mönster som människan 

utvecklat. Även Deweys (1997) lära genom att göra passar in på fritidshemmets 

verksamhet, där man lär sig praktiskt och genom den kontext som uppstår. 

6.2 Utomhusmiljö och geografiska förhållanden 

Omgivningen spelade stor roll i hur utomhuspedagogiken användes, pedagogerna 

anpassade aktiviteterna till vad omgivningen hade att erbjuda. De flesta pedagoger 

pratade just om att skog eller naturområden behövs för att bedriva 

utomhuspedagogik. Det var endast en av pedagogerna som bokstavligen menade att 

skogen inte är ett måste för utomhuspedagogik utan att även skolgården fungerar bra.  

I övrigt låg fokus mycket i om pedagogerna hade tillgång till skog eller 

grönområden. Vi upptäckte genom intervjuerna med fritidspedagogerna att alla hade 

möjligheter i sin omgivning, men av olika grad och sort. På landsbygden var skog 

och natur väldigt tillgängligt, medan de i staden hade mer tillgång till anordnade 

aktiviteter och kultur. 

 

Utomhuspedagogiken är ett platsbaserat lärande (Eskilsson & Szczepanski, 1999; 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik; Ford, 1986) och man tar vara på det som 

finns och det man har tillgång till. Egidius (2009) skriver om det genetiskt 

strukturalistiska perspektivet inom lärande, vilket handlar om att nya rörelse- och 

tankemönster utvecklas utifrån redan befintliga mönster hos en individ. Författaren 

skriver även om att utvecklingen sker så att individen passar in i den omgivning som 

den växer upp i. Vi har sett genom intervjuerna att omgivningarna används på olika 
sätt. De pedagoger som är verksamma på landsbygden använde sig mer naturligt av 

omgivningen än vad de i staden gjorde. I staden krävdes mer eftertanke och 

planering, medan de på landsbygden kunde röra sig mer fritt i sin omgivning. Vi tror 

även att detta påverkar intresset hos barnen på olika sätt. En pedagog i staden 

berättar att han uppfattar barnens intresse för skog och natur som liten då de inte 

kommer i kontakt med friluftslivet på ett naturligt sätt.  
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6.3 Arbetet med utomhuspedagogik 

Alla pedagoger arbetar efter säsong på något vis. De följer årstiderna – oftast av 

naturliga skäl. Vad som är intressant här är att omfattningen av utomhusaktiviteter 

inte minskar, utan att de helt enkelt bara ändrar form för att passa den aktuella 

årstiden. Två av pedagogerna i staden nämner dock att de minskar antalet utflykter 

under vintern då det är som mörkast och kallast, men huruvida all utomhusaktivitet 

minskar framgår inte ur intervjuerna.  

 

Om barnen ska lära sig om fåglar så utforskas det under de varma månaderna på året 

samtidigt som att svampplockning sker på hösten. Utomhuspedagogiken är ett 

platsbaserat lärande, menar bland annat Eskilsson & Szczepanski (1999) och 

Drougge (2001) menar att kunskapen blir starkare och djupare om alla sinnen 

används i konkreta miljöer. Utomhuspedagogiken ska komplettera den traditionella 

klassrumsmiljön (a.a.) och en pedagog i undersökningen tyckte att det var bättre att 

tillexempel få följa efter en myra för att se vad den hittar på, än att bara läsa om den i 

böcker.  

 

Flertalet av pedagogerna i staden arbetade delvis med olika projekt i sin verksamhet. 

Några använde Hitta Vilse och en använde Ute-Kuligt. De använde vissa delar av 

materialet inom projekten men brukade inte hela programmet. Ingen av pedagogerna 

från landsbygden jobbade efter ett visst projekt, deras aktiviteter var lite mer 

spontana och tog vara på barnens intressen och det som uppkom. Vi funderar på om 

detta kan ha något att göra med att pedagogerna i staden känner att de måste göra 

något, att de måste hålla igång verksamheten tvärtemot på landsbygden där mycket 

sker naturligt och spontant. Några av fritidshemmen på landsbygden har skogen 

precis utanför och Mygind (2009) menar att skogen i sig ger en naturlig inbjudan till 

att vara fysiskt aktiv. Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) skriver att 

vi behöver skapa miljöer där utomhuspedagogik kan tillämpas i dagens moderna 

samhälle. Samma pedagoger som jobbar med projekten i staden har även utvecklat 

stegringar i verksamheten, där barnen får andra och svårare aktiviteter att göra på 

fritids då de är ute. Det handlade om att få tälja med kniv, att laga mat på stormkök 

och att få cykla på längre utflykter från skolan. Endast en pedagog från landsbygden 

nämnde något liknande en stegring, men detta handlade endast om hur långt in i 

skogen barnen fick röra sig på egen hand. Varför måste pedagogerna i staden 

anstränga sig så mycket mer för att hålla barnen intresserade och få dem att vilja 

stanna kvar på fritids, jämfört med pedagogerna på landsbygden som inte talar om 

problemet med att barnen inte vill gå kvar? Funderingar har uppkommit om det kan 

bero på att barnens intresse uttrycker sig på olika sätt när barnen har tillgång till olika 

saker. Patrik Grahn kom i sin undersökning fram till att barn i I Ur och Skur 

förskolor bland annat hade bättre fantasi än barn vid en traditionell förskola i Malmö 

(refererad i Drougge, 2001). Kan detta ha visat sig i de verksamheter som vi 
genomfört våra intervjuer i? Är barnen på landsbygden mer fantasifulla än barnen på 

stadsfritidshemmen? Är det därför pedagogerna i staden måste kämpa för att hålla 

intresset hos barnen vid liv mycket mer än pedagogerna på landsbygden? För att 

kunna svara på dessa frågor ordentligt hade vi behövt mer material att gå efter och 

även mer tid till vårt förfogande att kunna undersöka verksamheterna på en djupare 

nivå, men antydan till svar har vi ändå tänkt ut till viss del. Ingen av pedagogerna 

från landsbygden talar om att de måste jobba för att hålla barnen kvar på fritids. En 

pedagog från staden pratar bokstavligen om att det handlar om att hålla barnens 
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intresse vid liv och att få dem att vilja gå kvar på fritids. Dock kan vi se att de andra 

fritidshemmen i staden som använder stegringar, att de har samma tanke. Det kanske 

i någon liten mån har med intresse och fantasi att göra. Barnen kanske känner sig 

mer fria på skolorna på landsbygden än vad de gör i staden. Tillgången till skogen är 

så nära att de kan röra sig dit själva, utan att pedagogerna behöver planera upp 

promenader eller cykelturer för att komma dit. Vi menar inte att barnen i staden har 

dålig fantasi, men att fokus ligger på olika saker. En pedagog i staden talar om att 

barnen inte är så mycket utomhus och att han tror att barnen inte tycker om att vara 

ute. Deras fantasi ligger i andra intressen som dessa barn har, men han vill genom 

utomhuspedagogiken visa barnen vilka möjligheter som finns i närmiljön som finns 

runt omkring dem. Utevistelsen, och då främst i skogsmiljö i dessa fall, sker inte lika 

spontant som det gör på landsbygden.  

 

Både inom det sociokulturella perspektivet och genetisk strukturalism spelar 

kontexten en viss roll i hur lärandet sker. Egidius (2009) skriver om att barnet 

utvecklar tanke- och rörelsemönster som passar in i den omgivning som barnet växer 

upp i, och Dysthe (2003) menar att begreppet social har minst två betydelser. Dels 

handlar det om interaktionen med andra människor, men även att kultur och samhälle 

har påverkan på individens lärande. Detta kopplar vi till att barnen i de olika 

fritidshemmen kanske lär sig olika saker beroende på vad som finns tillgängligt. De 

fritidshem som har nära till natur har större chans att använda sig av den på ett lätt 

sätt och därmed generera i mer kunskaper om natur och friluftsliv, medan de som 

befinner sig i staden måste göra längre förflyttningar i exempelvis trafiken för att 

komma fram till naturområden. Därmed får de kanske istället en mer naturlig 

inställning till hur man agerar i trafiken. Även om lärandet inte är planerat som 

sådant blir det lättare och en naturlig del i inlärningen eftersom att det som finns i 

omgivningen påverkar på flera sätt.  

6.3.1 Hinder och möjligheter 
Det finns olika dimensioner i vilka hinder som pedagogerna ser i sin verksamhet för 

utövandet av utomhuspedagogik. Pedagogerna i stadsfritidshemmen ansåg att tid, 

placering, personal och barngrupper kunde vara hinder, medan 

landsbygdsfritidshemmen fann problem i framförallt barnens brist på bra kläder. En 

pedagog på landsbygden hade dock också ett hinder med skolans placering och att 

det var svårt att ta sig någonstans. I övrigt ansåg dessa pedagoger sig inte ha några 

hinder för utomhuspedagogik. En pedagog från landsbygden saknade närheten till 

kultur, men uttryckte att det inte ingick i utomhuspedagogiken. Detta är något som 

Eskilsson och Szczepanski (1999) och även Dahlgren och Szczepanski (1997) menar 

att det gör. Natur, kultur och samhälle är alla delar inom utomhuspedagogiken; att 

förstå sin omvärld. Detta återkopplar vi till betydelsen av begreppet 

utomhuspedagogik, att pedagogerna har för lite kunskap om begreppet i sig och inte 

har full koll på vad det innebär. En annan pedagog, från staden, menar att de ofta 
åker iväg på utflykter och förklarar att de kan åka till bland annat tennisklubben och 

den lokala 4H-gården, men att detta då inte heller räknas in inom utomhuspedagogik 

då det ibland eller oftast sker inomhus. Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren 

(2006) förklarar dock att utomhuspedagogiken även kan ske i mer tillrättalagda 

miljöer, så som djurparker och museer. Så även detta är utomhuspedagogik. De flesta 

författare menar att utomhuspedagogiken oftast sker i en utomhusmiljö, men att det 
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inte behöver vara så. Ford (1986) skriver dock att utomhuspedagogiken är något som 

sker utomhus, men att det kan handla om både naturliga och urbana miljöer. 

 

I staden upplevdes hinder som brist på tid, för stora barngrupper och för få i 

personalen. Omgivningen och möjligheterna som fanns runt fritidshemmen var inget 

hinder i sig, det fanns saker att göra. Det som kunde ställa till problem var istället att 

ta sig till alla dessa platser. Det var för långt att gå och behövde de cykla fick 

pedagogerna ta hänsyn till barn som inte hade den förmågan. Deras hinder kan 

upplevas som en cirkel, där allting påverkar varandra. Pedagogerna kände att de inte 

kunde ta sig för långt från fritidshemmet då de hade tider att passa, samtidigt som att 

det handlar om många barn och lite personal som också det ger problem när man vill 

ta sig någonstans. Vi fick intrycket av att mer planering kring aktiviteter och 

utflykter krävdes för pedagogerna i staden jämfört med pedagogerna på landsbygden. 

Deras utevistelse och aktiviteter inom utomhuspedagogiken blev mer spontana då de 

oftast hade nära till naturen. Skulle de däremot in till staden krävdes mer planering, 

men detta ansågs som sagt tidigare inte som utomhuspedagogik av pedagogerna. Vi 

ser att stads- respektive landsbygdsfritidshemmen har tillgångar, men av olika slag 

inom utomhuspedagogiken. Stadsfritidshemmen har nära till samhälle och kultur 

(även en del natur, men den är svårare att finna) medan landsbygdsfritidshemmen har 

naturen utanför dörren. 

6.4 Slutsats 

Under studiens gång har vi haft våra frågeställningar i åtanke och vill nu försöka 

svara på dessa. På frågan om fritidspedagogernas förhållningssätt till ämnet har vi 

upptäckt att samtliga pedagoger anser det viktigt med utevistelse och fann oftast ett 

personligt intresse för det. De gånger någon pedagog kunde känna sig omotiverad till 

att bedriva verksamhet utomhus var under dåliga väderförhållanden, då det kunde 

vara mörkt och kallt. I övrigt kände pedagogerna att de trivdes utomhus och att de till 

och med kunde känna lycka av att vistas utomhus. Vi har även upptäckt att 

pedagogerna är mer eller mindre pålästa på ämnet och att de flesta missar en hel del 

av hela innebörden av begreppet Utomhuspedagogik. Detta resulterar då i att 

utomhuspedagogiken kanske inte används fullt ut och att mer utbildning kan ändra 

dessa förhållanden. 

 

På vår andra frågeställning, om vilken betydelse de geografiska förhållandena har på 

utomhuspedagogiken, kunde vi se att det mängdmässigt inte märktes någon stor 

skillnad beroende på om fritidshemmet var beläget i stads- respektive 

landsbygdsmiljö. Det som skiljer är hur pedagogerna tillämpar utomhuspedagogiken. 

På landsbygden krävdes inte lika mycket planering eller struktur på verksamheten 

som det behövdes i staden. De på landsbygden hade nära tillgång till skog och 

naturområden, men saknade istället kulturen i samma utsträckning som 

fritidshemmen i staden hade tillgång till. De på landsbygden hade inte samma 
tillgång till anordnade aktiviteter som de i staden. I staden fanns tillgångar av skog 

och natur, men det krävdes ofta mer eller mindre långa förflyttningar av gruppen som 

i sig krävde resurser av olika slag. Men det fanns möjligheter. Det vi kommit fram 

till är att tillgängligheten till skog och natur gör det lättare att bedriva 

utomhuspedagogik obehindrat. 
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6.5 Vidare forskning 

För vidare forskning kan man med fördel välja en större storstad för att riktigt kunna 

urskilja skillnader mellan stads- respektive landsbygdsfritidshem. Fler intervjuer med 

fler pedagoger kan också ge en bredare bild av verksamheterna i respektive miljö. En 

annan metod att använda sig av kan vara att observera verksamheten, dels 

pedagogernas inställning och genomförande men även att observera och intervjua 

barnen i fritidshemmen för att få med deras tankar och åsikter i ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1, brev till fritidshem 

 

 
 

 

Hej! 

 

Vi heter Ida Andersson och Jessica Karlsson och vi läser sista terminen på 

lärarprogrammet, med inriktning fritidshem, på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det 

innebär att vi nu har vårt examensarbete framför oss och vi skulle vilja undersöka hur 

utomhuspedagogik gestaltar sig i fritidshemmen. 

 

Vi planerar att utföra intervjuer med fritidspedagoger om deras syn på 

utomhuspedagogik och om det kan kopplas till geografiska skillnader skolor har. Vi 

önskar att ni som fått detta brev kan tänkas ställa upp på en sådan intervju. För 

att få ihop vårt tidsschema planerar vi att utföra intervjuer under veckorna 48 och 49. 

Vi är flexibla och kan hälsa på er då ni har tid. Vi räknar med att tidsåtgången för 

intervjun blir ca 45-60 minuter. Hör av er om dag och tid som passar er! 

 

För att underlätta vår bearbetning av materialet vill vi därför spela in intervjuerna 

med en diktafon eller mobiltelefon. Vi vill dock uppmärksamma att vi följer de 

etiska aspekter som Vetenskapsrådet beskriver. Det innebär bland annat att 

uppgifterna endast används till den aktuella studien och att vi behandlar 

personuppgifter så att obehöriga ej har tillgång till dem. Eventuella namn som senare 

används i arbetet kommer vara fiktiva. Det kommer inte gå att spåra varken er, 

barnen på fritidshemmet eller skolan ni jobbar på. Vill ni veta mer kan ni läsa 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning här: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  

 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss: 

 

Ida Andersson, xxxx@student.lnu.se 

Jessica Karlsson, xxxx@student.lnu.se 

Handledare Åsa Tugetam, xxxx@lnu.se , tel: 0000-00000 

 

 

 

Med vänlig hälsning 
Ida och Jessica 

 

 

 

 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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Bilaga 2, intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
Allmänna frågor: 

 Berätta om er verksamhet? (ex. personal, ålder och antal på eleverna, lokaler, 

profil etc.) 

 Vilken utbildning har du? (Högskolenivå, inriktning) 

 Hur länge har du jobbat inom detta yrke? 

 Har du genomgått någon kurs eller fortbildning inom utomhuspedagogik? 
Om inte – skulle du vilja? 

 Har ni tillgång till skog/naturområde i anknytning till er skola? 

 

1. Förklara begreppet utomhuspedagogik 

2. Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 

3. Hur stor omfattning bedriver ni utomhuspedagogik?  

4. Hur arbetar ni med utomhuspedagogik i er verksamhet? 

5. Har ni något syfte eller mål med era utevistelser med barnen? 

6. Hur ser era möjligheter ut till att kunna bedriva utomhuspedagogik på er 

skola/fritidshem? 

7. Hur påverkar den egna gårdens utformning hur mycket ni är ute med barnen? 

8. Om ni lämnar skolområdet/fritidshemmet, vart går ni då? 

9. Upplever du att det finns några hinder för att bedriva utomhuspedagogik?  

10. Ge några exempel på aktiviteter ni gör inom utomhuspedagogik. 

11. Hur tänker/resonerar du kring elevernas lärande utomhus? 

12. Skulle du önska mer/mindre utomhuspedagogik i er verksamhet? 

13. Anser du att närmiljön kring er skola spelar in på hur utomhuspedagogik 

används? 

14. Arbetar ni tematiskt eller säsongsbaserat inom utomhuspedagogik? 

15. Har du något mer att tillägga?  

 

 

 


